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Дом здравља Крагујевац  
 

 
П О З И В  

   З А  П О Д Н ОШ ЕЊ Е  П О Н У Д А  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 

Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 

Врста наручиоца: Здравство 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: Добра. Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци. 

Лице за контакт: Дејан Стевановић, 069 323 90 76 

 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр.8/2018-МВ је набавка добара -рачунарске опреме  и штампача за 
потребе Дома здравља Крагујевац за 2018.годину  
Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 30230000 –рачунарска опрема 
 
Јавна набавка обликована по партијама: 

Партија 1: Рачунари и  монитори и преносни рачунар 
Партија 2: Штампачи-ласерски-црно бели 
Партија 3: Штампачи-ласерски у боји и бар-код штампачи 

 

• Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду са истом најнижом 
понуђеном ценом, повољнијом ће се сматрати понуда са краћим  роком испоруке 

• Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда  

• Захтеви у погледу услова и начина плаћања. 
Услови плаћања у три једнаке рате. 
Прва рата 10 по потписивању уговора  
Друга рата 45 дана по потписивању уговора 
Трећа рата најкасније до 90 дана од потписивања уговора 
Добављач се обавезује да ће испостављати фактуре посебно за сваку рату 10 дана пре доспећа 
исте,а не једну фактуру у целом износу. 

• Рок испоруке добара: 15 дана од потписивања Уговра  
 



Начин преузимања конкурсне документације: 
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе са јавне набавке и веб сајта Дома 
здравља www.dzkg.rs у електронскомоблику.  
Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити радним 
даном од 08.00 до 14.00 часова на адресу domzdrkg@gmail.com   

Подношење понуда: 

Рок за достављање понуде не може бити краћи од  8 дана од дана објављивања позива на 
Порталу јавних набавки, односно до 05.04.2018.године. Благовременом ће се сматрати све понуде 
које стигну на адресу наручиоца до 05.04.2018.године  до  10.00 часова, без обзира на начин на 
које су послате. 
 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца - улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за јавну набавку добара – 
Рачунарска опрема  за потребе Дома здравља Крагујевац ЈН МВ-8/2018 Партија _________ 
(навести редни број партије) - НЕ ОТВАРАЈ'' , а на полеђини назив, адресу понуђача, број 
телефона и име особе за контакт.  

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 05.04.2018. 
године у 10.30 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Одлука о додели уговора биће донета у Законском року 

 

У Крагујевцу, дана 27.03 2018.године                         

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 

_____________________________ 

  
 
 
 
 

 


